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หัวหน้างานในดวงใจ  !!! 
Supervisor IDOL 

วันที่  19 กมุภาพนัธ์ 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 @ Grand Sukhumvit Hotel  ซอยสุขุมวิท 6 ใกล้ BTS นานา  ** สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
 

วิทยากร  อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์ 
 

ช าระค่าสัมมนาก่อนวันที่ 9 กมุภาพนัธ์ 63  
ลดเหลือเพยีงท่านละ  3,500 บาทเท่าน้ัน  (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท) 

 

"น้อง ๆ พนักงาน เข้ามาท างาน เพราะช่ือเสียงบริษทั แต่กลับต้องออกไป เพราะ หัวหน้างาน" 

 

 หลักการและเหตุผล 
 

  ท าอย่างไรหัวหน้างานจะสามารถสร้างความไว้วางใจ ความเช่ือม่ัน และความเคารพนับถือจากลูกน้องหรือ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้เกิดความม่ันใจในตัวผู้น าอย่างแท้จริง 

            ท าอย่างไรผู้น าจะสามารถจูงใจหรือหรือมีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืน ในการส่ังการให้เกิดการด าเนินการจนบรรลผุลส าเร็จตาม
วัตถปุระสงค์และเป้าหมาย 

            ส่ิงเหล่านีต้้องอาศัยการอบรม การเรียนรู้และ การพัฒนาตนเองเพ่ือให้เกิดภาวะผู้น าขึน้ในตัวอยู่ตลอดเวลา เม่ือใดกต็ามท่ี
ผู้น ามีคุณลักษณะหรือมีศักยภาพของการเป็นผู้น าสูงกจ็ะสามารถปรับเปล่ียนองค์กรได้อย่างมีแบบแผน ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิม
ทักษะและขีดความสามารถของลูกน้องหรือ ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มากขึน้ รวมถึงการปรับปรุงการท างานและการหล่อหลอมรวม
ใจของทีมเพ่ือขับเคล่ือนสู่เป้าหมายร่วมกัน 
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วัตถุประสงค์ 
 

✓  
เพ่ือให้ผู้เรียนมคีวามเข้าใจในคุณสมบัติ วิธีคิด วิธีปฏิบัติของตนเองในฐานะหัวหน้างานหรือ ผู้น า       

✓ สามารถน าทักษะภาวะผู้น าส าหรับการท างานเป็นทีมไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิ 

✓ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแยกแยะลูกน้องได้ตามปัจจัยต่างๆ ท่ีไม่เหมือนกัน  

✓ เพ่ือบริหารจัดการกับลูกน้องหลากหลายประเภท 

✓ เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกการโค้ช ท่ีสามารถส่งเสริมให้ลูกน้องค้นหาและดึงเอาศักยภาพท่ีมีอยู่ในตัวเองออกมาใช้ได้อย่างยั่งยืน 

✓ เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจการส่ือสารและการให้ก าลังใจอย่างเป็นระบบ 

เนื้อหาการอบรม 

•     บทบาทและทัศนคติของของการเป็นผู้น าตัวจริง 

•     การสร้าง"ความสัมพันธ์ท่ีดี"กับลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา 

•     การให้ Feedback ด้วยเคร่ืองมือ "EAR"เพ่ือเกิดความเปลี่ยนแปลงของลูกน้อง 

•     เทคนิคการส่ือสารเพ่ือการประสานท่ีราบร่ืนของทีมงาน 

•     การฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ 

•     เทคนิคการตั้งค าถามเพ่ือได้ข้อมูลท่ีถูกต้องและแม่นย า 

•     เรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมของลูกน้อง แต่ละประเภท 

•     การท างานเป็นทีมและให้ก าลังใจเพ่ือสร้างทีมงานทรงประสิทธิภาพ 

•     เทคนิคการโค้ช ด้วย" GROW Model" 

•     ค าถามท่ีทรงพลัง และสร้างการเปลี่ยนแปลง 

 รูปแบบและแนวทางการเรียนรู้ 
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     เรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นจึงได้ออกแบบการฝึกอบรมให้มีองค์ประกอบหลากหลายรูปแบบ ท้ังการน า
อภิปราย การบรรยาย กรณีศึกษา บทบาทสมมติ การเปิดโอกาสให้ถามค าถาม และตลอดท้ังการฝึกอบรม จะมีเกมส์ 
กิจกรรม มาช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ สร้างการมีส่วนร่วม โต้ตอบกันอยู่ตลอดเวลา และท่ีส าคัญท่ีสุด คือการ
ให้ก าลังใจ สร้างแรงบันดาลใจ ให้เกิดความรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 

 Work Shop      ฝึกปฏิบัติจริงเพ่ือให้เกิดทักษะก่อนน าไปประยกุต์ใช้ในการท างานจริง 

  

 
 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

ช าระก่อนวนัที่  9 ก.พ. 63  3,500 245 105 3,640 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีนี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่    คณุธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 
คุณพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงิน   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 

(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  
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การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท 

ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการน าเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพ่ือการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 
 

ท่ีอยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  (ส านักงานใหญ่) 

เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021 
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